
 

 
 
 

TAALVRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
DOE MEE EN HELP IEMAND VOORUIT. WORD TAALVRIJWILLIGER! 
 

'Vroeger had ik schulden, nu een eigen huis.'  

'Omdat ik begrijp wat ik eet, ben ik 30 kilo afgevallen.'  

 

Dit zijn uitspraken van 2 van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.  
Laaggeletterden die beter leren lezen, schrijven en rekenen hebben een grotere kans op een gezond 
en gelukkig leven. De Bibliotheek Kerkrade e.o. zet zich daarvoor in.  
Jij kunt ook helpen!  
 

Bibliotheek Kerkrade e.o. 
Bibliotheek Kerkrade e.o. biedt voor alle inwoners van de gemeenten Kerkrade, Brunssum, 
Simpelveld en Voerendaal toegang tot betrouwbare informatie, met aandacht voor actualiteit, 
lokaliteit en maatschappelijke relevantie. Zij faciliteert levenslang leren en stimuleert vaardig 
burgerschap. Dit gebeurt op een uitnodigende en open wijze in een inspirerende omgeving. De 
bibliotheek is een ontmoetingsplek waar plaats is voor debat en uitwisseling van cultuur, en een 
plaats waar kennisdeling plaatsvindt. 
 

Het Taalhuis 
Het Taalhuis is de plek in de bibliotheek waar mensen die minder taal- en digitaal vaardig zijn terecht 
kunnen met al hun vragen over scholing en cursussen. In het Taalhuis bevindt zich een fysieke- 
(boeken) en een digitale collectie (oefenprogramma’s op de computer). In het Taalhuis komen 
bezoekers van zowel Nederlandse als buitenlandse afkomst met uiteenlopende vragen.  
 

Aan de slag als taalvrijwilliger 

Als taalvrijwilliger kun jij het verschil maken in iemands leven. Je kunt iemand helpen met het 

verbeteren van basisvaardigheden als spreken, lezen en schrijven. Je leert bijvoorbeeld een 

deelnemer hoe hij e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert. Je begeleidt 

een deelnemer een-op-een of geeft samen met een andere taalvrijwilliger les aan een groepje. Als je 

taal leuk vindt en je graag met mensen werkt, is dit misschien iets voor jou.  

 

Werkzaamheden 

• mensen die moeite hebben met spreken, lezen en schrijven helpen de beheersing van de 
Nederlandse taal te verbeteren; 

• klanten wegwijs maken in het Taalhuis; 

• incidenteel het spreekuur bemannen; 

• zorgen voor een prettige sfeer in het Taalhuis en in de bibliotheek; 

• deelnemen aan de taalhuisvergaderingen. 
 

Taalprojecten 



Met enige regelmaat starten wij nieuwe taalprojecten. Het is tevens mogelijk om (tijdelijk) te 
participeren in deze taalprojecten. 

 
Gewenste, benodigde ervaring en kennis 

• beheersing van de Nederlandse taal; 

• affiniteit met de doelgroep; 

• affiniteit met coachen en begeleiden;  

• affiniteit met onderwijs en/ of beschikken over didactische vaardigheden;  

• klantgericht; 

• betrouwbaar (we kunnen op u rekenen);  

• digitaal vaardig;  

• opleiding: minimaal MBO 3-4; 

• bereid om de basistraining taalvrijwilliger te volgen, waar geleerd wordt met het lesmateriaal 
te werken inclusief basisvaardigheden voor het begeleiden (m.u.v. participatie in 
taalprojecten); 

• bereid om bijscholingsactiviteiten en vrijwilligersbijeenkomsten bij te wonen (m.u.v. 
participatie in taalprojecten); 

• bereid om een functioneringsgesprek aan te gaan (m.u.v. participatie in taalprojecten). 
 

Wat kunt u van ons verwachten? 

• een plezierige en inspirerende werkomgeving;  

• samenwerkingsovereenkomst met goede voorwaarden;  

• scholing/ training; 

• een gratis lidmaatschap van de bibliotheek;  

• vrijwilligersbijeenkomsten en/ of een attentie. 
 

Meer inhoudelijke informatie en aanmelden: 
 
Mariëlle Janssen, Taalhuisconsulent Bibliotheek Kerkrade e.o. 
m.janssen@bibliotheekkerkrade.nl 
045-7630521 
 
Of 
 
Diana Sweelssen, Stafmedewerker P&O, Planning en Coördinator Vrijwilligerszaken 
d.sweelssen@bibliotheekkerkrade.nl 
045-7630524 
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